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Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,  

Κυρίες και κύριοι,  

Η οικονομική κρίση κατέδειξε ότι τα κάθε είδους προβλήματα δεν είναι 
δυνατόν να συγκρατηθούν και να περιοριστούν στα σύνορα μίας χώρας. Η 
Γερμανία παρότι αποτελεί μία ισχυρή βιομηχανική χώρα πρέπει να παλέψει το 
ίδιο έντονα με την Ελλάδα. Η ΕΕ επιχείρησε να βρει μία ενιαία κατεύθυνση 
εξόδου από την κρίση. Ωστόσο, εάν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς θα πρέπει 
να ομολογήσουμε ότι πρωταρχικό στόχο για κάθε χώρα αποτελεί η επίλυση 
των δικών της προβλημάτων. Γι’ αυτόν τον λόγο προσπαθήσαμε όλοι να 
κινηθούμε σε διπλή κατεύθυνση: από την μία πλευρά σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
και από την άλλη πλευρά με ιδιαίτερη, μάλιστα, έμφαση, σε εθνικό επίπεδο. 
Αυτό, όμως, που δεν λήφθηκε υπόψη είναι οι διαφορετικοί παράγοντες 
απειλής, μεταξύ των δύο φύλων, κατά την διάρκεια της κρίσης. Γινόταν και 
γίνεται ακόμη πολύς λόγος για τη διάσωση των θέσεων εργασίας. Ωστόσο, για 
ποιες ακριβώς θέσεις εργασίας μιλάμε τελικά; Έχουν οι άντρες και οι γυναίκες 
στην αγορά εργασίας ακριβώς τις ίδιες ευκαιρίες και συνεπώς τα ίδια 
προβλήματα ή υπάρχουν σοβαρές διαφορές; Και σε αυτό ακριβώς το σημείο 
φτάνουμε στο θέμα μας:  

Ακόμη και αν η ευρωπαϊκή κοινωνία πιστεύει ότι οι στόχοι της ισότητας των 
δικαιωμάτων και της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων έχουν επιτευχθεί, είναι 
γνωστό οτι από την στιγμή που δημοσιεύτηκε η έκθεση της ΕΕ για την ισότητα 
δεν έχουμε σε καμία περίπτωση επιτύχει τον στόχο μας. Η ισότητα μεταξύ 
των δύο φύλων παραμένει στάσιμη.  

Επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω: στην ερώτηση κατά πόσο οι γυναίκες 
επλήγησαν περισσότερο από την οικονομική κρίση, η Επιτροπή παρατήρησε 
ότι στην Γερμανία οι γυναίκες δεν απειλούνται με απόλυση όσο οι άντρες. 
Μετά τα πρώτα συναισθήματα χαράς οι σύλλογοι γυναικών της Γερμανίας 
αναρωτήθηκαν πού οφείλεται αυτό το γεγονός. Η απάντηση δεν ήταν μόνο 
απλή, αλλά και σκανδαλώδης: η ανεργία δεν αγγίζει κατά κύριο λόγο της 
γυναίκες όσο τους άντρες, διότι οι γυναίκες σε μεγάλο ποσοστό, ήδη, 
υποαπασχολούνται Αυτό σημαίνει: ένα μεγάλο ποσοστό απασχολείται 
μερικώς και με πολύ χαμηλούς μισθούς.  

Το πρόβλημα που προκύπτει στην Γερμανία μέσα από αυτήν την 
πραγματικότητα είναι το εξής: εάν σε μία οικογένεια η γυναίκα ναι μεν 
εργάζεται, αλλά υποαπασχολείται και ο άντρας, ο οποίος μέχρι πρόσφατα 
ήταν εκείνος που έφερνε το μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού 
εισοδήματος, απολυθεί, η οικογένεια αυτή θα αντιμετωπίσει κατά συνέπεια 
προβλήματα επιβίωσης.  

 1



Επιτρέψτε μου, όμως, να επανέλθω στο θέμα της έκθεσης για την ισότητα:  

Ας ξεκινήσουμε από τον τομέα της πολιτικής: στην ΕΕ οι γυναίκες σε όλες τις 
χώρες υπο-εκπροσωπούνται. Στην Γερμανία, την Αυστρία, την Ισπανία και το 
Βέλγιο το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών βρίσκεται πάνω από 30% 
και στην Σουηδία, την Φινλανδία, τη Δανία και τις Κάτω Χώρες το ποσοστό 
εκπροσώπησης των γυναικών στην Βουλή είναι περίπου στο 40%. Στις 
τελευταίες θέσεις της λίστας κατατάσσονται η Ελλάδα, η Γαλλία, η Σλοβενία, η 
Ιρλανδία και η Ρουμανία, το ποσοστό των οποίων πέφτει κάτω από το 15%, 
ενώ η Μάλτα και η Ουγγαρία με δυσκολία αγγίζουν το 10%.  

Εντελώς διαφορετική είναι η εικόνα στον χώρο της οικονομίας: το ποσοστό 
των γυναικών σε διοικητικές θέσεις ανέρχεται στο 32% σε όλη την ΕΕ, 
εμφανώς, δηλαδή, υψηλότερο από ότι στην πολιτική. Στην κορυφή με 
ποσοστό πάνω από 35% βρίσκονται οι χώρες της Βαλτικής (Λετονία 44%) και 
η Γαλλία. Στην περίπτωση που συμπεριλάβουμε μόνο τις ανώτερες 
διευθυντικές θέσεις του οικονομικού τομέα, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος του 
ποσοστού των γυναικών βρίσκεται μόλις στο 10%. Τις διευθυντικές θέσεις 
των 50 μεγαλύτερων επιχειρήσεων της Γερμανίας που είναι εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο κατελάμβανε το 2005 περίπου 12% γυναικών, γεγονός που 
έφερε την Γερμανία στην 8η θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης.  

Στον χώρο της εκπαίδευσης τα κορίτσια και οι νεαρές γυναίκες κρίνονται 
σχεδόν σε όλες τις χώρες της ΕΕ πιο επιτυχημένες από τα αγόρια και τους 
νεαρούς άντρες. Μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών έναντι των αντρών 
αποφασίζει να σπουδάσει και μάλιστα παρουσιάζει και μεγαλύτερα ποσοστά 
επιτυχίας στην απόκτηση του πτυχίου (59%). Στα υψηλότερα στάδια της 
ακαδημαϊκής πορείας το ποσοστό των γυναικών παρουσιάζει, κυρίως στην 
Γερμανία, μείωση. Το 2004 ποσοστό 39% των γυναικών κατείχε 
διδακτορικούς τίτλους (ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 43%), 23% κατείχε 
θέση υφηγητή και 9% πανεπιστημιακές έδρες (σε ολόκληρη την ΕΕ το 
αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 15%).  

Η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας και κατά συνέπεια η οικονομική 
τους συμμετοχή είναι σχετικά δυσμενέστερη από ότι των αντρών. Το ποσοστό 
της γυναικείας απασχόλησης ανήλθε το 2005 στο 56,3%, ενώ των αντρών 
στο 71,3%. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν σε αυτό το σημείο και πάλι οι εθνικές 
διαφορές. Το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης γυναικών παρουσιάζουν με 
70% η Δανία και η Σουηδία. Και οι Κάτω Χώρες επιτυγχάνουν υψηλό 
ποσοστό σε αυτόν τον τομέα (67,5%). Από την άλλη μεριά, βέβαια, 
βρίσκονται και στην κορυφή της εργασίας μερικής απασχόλησης. Η μερική 
απασχόληση των γυναικών φτάνει το 75%. Στην δεύτερη θέση της μερικής 
απασχόλησης των γυναικών βρίσκεται η Γερμανία με τις χαρακτηριστικές 
μορφές υποαπασχόλησης, που σας ανέφερα προηγουμένως. Τα μικρότερα 
ποσοστά απασχόλησης γυναικών συγκεντρώνουν η Ελλάδα και η Πολωνία με 
ποσοστά κάτω από 48%. Αρκετά πιο κάτω βρίσκεται η Μάλτα. Η Ελλάδα, 
επίσης, όπως και η Ισπανία παρουσιάζουν σημαντικά ποσοστά ανεργίας 
γυναικών. Στην Ισπανία  η ανεργία των γυναικών είναι από 2 έως 21 φορές 
υψηλότερη από την αντίστοιχη των ανδρών. 

Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες διαθέτουν σημαντικά προσόντα και 
ικανότητες πολύ συχνά βρίσκονται σε χαμηλότερες θέσεις και ασκούν πιο 
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κακοπληρωμένα επαγγέλματα απ’ ότι οι άντρες. Παρά το γεγονός, επίσης, ότι 
απαιτούνται τα ίδια ακριβώς προσόντα, σε ορισμένες χώρες ο μισθός των 
λεγόμενων «γυναικείων» επαγγελμάτων είναι χαμηλότερος έναντι του μισθού 
επαγγελμάτων που θεωρούνται κλασσικά ανδρικά επαγγέλματα. Οι γυναίκες 
παιδαγωγοί, παραδείγματος χάριν, αμείβονται λιγότερο απ’ ότι οι γυναίκες 
μηχανικοί αυτοκινήτων και οι νοσοκόμες λιγότερο απ’ ότι οι γυναίκες 
αστυνομικοί. Επιπλέον, το  40% των απασχολούμενων γυναικών εργάζεται σε 
επαγγέλματα υγείας, στον τομέα της παιδείας και της εκπαίδευσης, στο 
εμπόριο ή στις πωλήσεις. Αντιθέτως μόλις 20% των αντρών απασχολείται σε 
τέτοιου είδους επαγγέλματα. Στο σύνολο των χωρών της ΕΕ οι γυναίκες 
κερδίζουν κατά 15% λιγότερα χρήματα απ’ ότι οι άντρες. Ιδιαίτερα έντονη είναι 
η διαφορά μισθού στις ομάδες των μεσήλικων εργαζόμενων γυναικών. Οι 
γυναίκες μεταξύ 50 και 59 ετών κέρδισαν το 2005 κατά μέσο όρο 33% 
λιγότερα χρήματα απ’ ότι οι άντρες της ίδιας ηλικίας. Η Γερμανία 
συμπεριλαμβάνεται στα κράτη με ιδιαίτερα υψηλές διακρίσεις σε ότι αφορά 
τους μισθούς ανδρών – γυναικών (22%). Η Ελλάδα αντίθετα παρουσιάζει 
ποσοστό της τάξεως του 10%.  

Η δυσχερής θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας αυξάνει τον κίνδυνο 
φτώχειας των γυναικών. Ποσοστό 15% των γυναικών έναντι 13% των αντρών 
απειλείται στην Ευρώπη, πάρα τη λήψη κοινωνικών παροχών, από την 
φτώχεια. Ως ιδιαίτερα υψηλός κίνδυνος φτώχειας θεωρείται για τις γυναίκες η 
ανεργία, η οποία, όπως ακούσαμε, κορυφώνεται, πιο συχνά απ’ ότι στους 
άντρες, με τον απόλυτο αποκλεισμό τους από την αγορά εργασίας. Ακόμα 
υπάρχουν οι γυναίκες-μητέρες που μεγαλώνουν μόνες τους τα παιδιά τους, οι 
ηλικιωμένες γυναίκες που ζουν μόνες τους ή αυτές που ανήκουν σε κάποια 
μειονότητα ή είναι μετανάστριες. Τέλος οι γυναίκες βιώνουν το ρίσκο της 
φτώχειας, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τους άνδρες, διότι οι γυναίκες 
αφιερώνουν πολύ περισσότερο χρόνο, από ότι οι άνδρες, στην μη αμειβόμενη 
εργασία, που αφορά στην φροντίδα και στην ανατροφή των παιδιών τους 
πράγμα που οδηγεί στο γεγονός ότι μπορούν πιο δύσκολα να ενταχθούν στην 
αγορά εργασίας και έτσι καταλήγουν τελικά να έχουν πολύ χαμηλότερη 
σύνταξη. 

Με βάσει αυτούς τους αριθμούς,  έχει αποδειχθεί στατιστικώς, ότι οι γυναίκες 
σε όλη την Ευρώπη πρέπει να καταπολεμήσουν τον δομημένο αποκλεισμό.  

Συνεπώς, από εδώ και πέρα τίθεται το εξής ερώτημα: πώς θα επιτύχουμε να 
εξαλείψουμε αυτόν τον αποκλεισμό και την αδικία εις βάρος των γυναικών;  

Σε αυτό το σημείο θα ασχοληθούμε με κάθε τομέα κοινωνικής δραστηριότητας 
ξεχωριστά.  

1. Εκπαίδευση  

Πρέπει να αποστασιοποιηθούμε από την κλασσική αντίληψη του κόσμου που 
αποδέχεται τον διαχωρισμό σε «κορίτσια – αγόρια». Τα κορίτσια δεν θα 
πρέπει να συνεχίσουν να σκέφτονται και να αναπτύσσονται πλέον στα 
πλαίσια μίας συγκεκριμένης «εικόνας για την γυναίκα». Εάν πράγματι 
επιθυμούμε την ισότητα των δύο φύλων, τότε οφείλουμε να δώσουμε στις 
νέες γενιές την δυνατότητα να αναπτυχθούν και να λάβουν αποφάσεις μόνες 
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και ανεπηρέαστες. Τα κορίτσια δεν πρέπει να επιλέγουν το επάγγελμα τους 
βάσει του φύλου τους, αλλά έχοντας ως κριτήριο τα ταλέντα και τις δεξιότητες 
τους. Το ίδιο, βέβαια, ισχύει και για τους νεαρούς άντρες. Οι παιδαγωγοί και οι 
δάσκαλοι πρέπει φυσικά σε αυτό το κομμάτι να συμβάλουν ανάλογα.  

2. Οικογένεια και Εργασία  

Οι νεαρές γυναίκες δεν επιτρέπεται να υφίστανται διακρίσεις λόγω 
εγκυμοσύνης. Η εγκυμοσύνη πρέπει να αποτελεί κομμάτι της φυσικής εικόνας 
της κοινωνίας. Καμία γυναίκα δεν επιτρέπεται να φοβάται να γνωστοποιήσει 
στον εργοδότη της την εγκυμοσύνη της. Οι άντρες φυσικά δεν αντιμετωπίζουν 
το ίδιο πρόβλημα και γι’ αυτόν τον λόγο συχνά προτιμούνται έναντι των 
γυναικών. Η επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στα εργασιακά και οικογενειακά 
καθήκοντα αποτελεί, στα πλαίσια της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και της 
Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2007 αναφορικά με 
την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Οικογένεια, βασική προϋπόθεση για την 
βιωσιμότητα της κοινωνίας μας. Από επιχειρηματική και οικονομολογική 
σκοπιά κρίνεται απαραίτητη η επιδίωξη καλύτερων δυνατοτήτων 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, προκειμένου να αξιοποιηθούν κατάλληλα όλοι 
οι πόροι και το δυναμικό. Εν όψει της δημογραφικής εξέλιξης τα μέτρα για τη 
βελτίωση του συνδυασμού επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και για την 
ισχυρότερη συμμετοχή των γυναικών στην επαγγελματική ζωή αποκτούν 
ολοένα και περισσότερη σημασία. Κατά συνέπεια ένας χώρος εργασίας 
φιλικός προς την οικογένεια και δίκαιος προς την γυναίκα αποτελεί συστατικό 
στοιχείο των πολιτικών για την οικογένεια και την ισότητα και συγχρόνως 
συμβάλλει σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Εν 
όψει της προώθησης των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και της 
φιλικότητας προς την οικογένεια αποτελούν πλέον οι εθελοντικές συμμαχίες 
με την οικονομία τόσο στην Γερμανία, όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
ένα πολύ επιτυχημένο μοντέλο. Σε αυτήν την περίπτωση τίθενται κατ’ αρχάς 
τα ακόλουθα ερωτήματα:  

 Πώς είναι δυνατόν να δημιουργηθούν περισσότερες επιχειρήσεις που 
συμμαχούν με την οικονομία και στοχεύουν στη φιλικότητα εργασίας- 
οικογένειας και την ισότητα των ευκαιριών;  

 Σε τι βαθμό συμβάλλει η ισότιμη συμμετοχή στην οικογενειακή εργασία 
και την ανατροφή των παιδιών, στην επίτευξη της ισότητας των 
αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων;  

Τι μπορούμε, λοιπόν, να κάνουμε για να αποκτήσουν οι γυναίκες ευκαιρίες 
στην αγορά εργασίας;  

Μέσα στην οικογένεια η ανατροφή των παιδιών πρέπει να μοιράζεται μεταξύ 
του ζευγαριού. Αυτό σημαίνει: για να υφίσταται ισότητα μεταξύ των δύο 
συντρόφων πρέπει ο χρόνος ανατροφής των παιδιών να μοιράζεται ισόποσα 
μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας. Έτσι οι γυναίκες, οι οποίες 
δραστηριοποιούνταν επιτυχώς στον επαγγελματικό στίβο, πριν την 
δημιουργία οικογένειας, θα είχαν την δυνατότητα να επιστρέψουν αμέσως 
στον εργασιακό τους χώρο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πατέρας θα φρόντιζε 
για την ανατροφή του παιδιού. Αυτό το μοντέλο υφίσταται στην Σουηδία εδώ 
και πολλά χρόνια. Στην Γερμανία το συναντάμε μόλις τα τελευταία δύο 
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περίπου χρόνια, όπου μετά από ορισμένες αρχικές δυσκολίες τέθηκε εν τέλει 
σε εφαρμογή. Η γυναίκα και ο άντρας έχουν έτσι την δυνατότητα να 
αναλάβουν ισοδύναμα την ανατροφή των παιδιών τους χωρίς να φοβούνται 
ότι θα βρεθούν εκτός της αγοράς εργασίας.  

3. Φροντίδα παιδιών  

Το σχολικό σύστημα δεν λειτουργεί τόσο καλά σε όλες τις χώρες όπως στην 
Σουηδία, την Νορβηγία και τη Φινλανδία. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο σας 
προτείνουμε να επεξεργαστείτε ενδελεχώς αυτούς τους τύπους σχολικών 
συστημάτων. Γνωρίζω ότι στην Ελλάδα η φροντίδα παιδιών προσχολικής 
ηλικίας είναι πολύ περισσότερο δικτυωμένη απ’ ότι στην Γερμανία. Σε αυτόν 
τον τομέα θεωρούμαστε κι εμείς αναπτυσσόμενη χώρα ακόμα. Γνωρίζω, 
ωστόσο, από συζητήσεις που έχω κάνει ότι δεν αποτελεί το ιδανικό σύστημα. 
Πολλές μητέρες δεν γνωρίζουν πού να αφήσουν τα παιδιά τους όταν μετά την 
εγκυμοσύνη πρέπει να επιστρέψουν στην εργασία τους. Μέχρι πρόσφατα εάν 
οι γυναίκες δεν τυγχάνει να είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έπρεπε αμέσως μετά τη 
γέννα – νομίζω 8 εβδομάδες το πολύ - να επιστρέψουν στην εργασία τους. 
Εάν δεν υπάρχει «διαθέσιμη» κάποια γιαγιά για να κρατήσει τα παιδιά, τότε 
αυτές οι μητέρες αντιμετωπίζουν πράγματι σοβαρό πρόβλημα. Στη Γαλλία και 
τη Φινλανδία υπάρχουν παιδικοί σταθμοί για όλες τις εργαζόμενες μητέρες – 
είτε δωρεάν, είτε με μικρή επιβάρυνση. Αυτό δεν συμβαίνει και σε εμάς. Γι’ 
αυτόν τον λόγο πρέπει να οικοδομήσουμε σε όλη την Ευρώπη ένα φιλο-
οικογενειακό σύστημα φροντίδας παιδιών, με απώτερο σκοπό οι γυναίκες μας 
να μην υφίστανται πλέον διακρίσεις. Γιατί πρέπει να κάνουμε τη ζωή μας τόσο 
δύσκολη; Γνωρίζουμε ασφαλώς σε ποιες χώρες ασκούνται αποτελεσματικές 
κοινωνικές πολιτικές και πολιτικές στήριξης της οικογένειας. Για ποιον λόγο, 
λοιπόν, δεν παρατηρούμε και δεν αντιγράφουμε αυτά τα συστήματα;  

4. Ποσοστά εκπροσώπησης γυναικών σε υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας  

Το ποσοστά εκπροσώπησης των γυναικών, τόσο στον πολιτικό στίβο, όσο 
και σε υψηλόμισθες θέσεις εργασίας, σε διοικητικά συμβούλια και στα 
πανεπιστήμια πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθούν. Σε αυτήν την περίπτωση 
μπορεί να επέμβει μόνο η πολιτική. Πρέπει να πραγματώσουμε την ισότιμη 
συμμετοχή των γυναικών σε οργανισμούς και επιτροπές τόσο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και των κρατών – μελών της. Μόνο εάν 
εργαστούμε από κοινού και ανεξάρτητα από τα πολιτικά μας φρονήματα θα 
είμαστε σε θέση να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο.  

Θα πρέπει με έμφαση και επιμονή να προωθήσουμε την Ευρωπαϊκή Χάρτα 
για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών στις Τοπικές Κοινωνίες, κάτι που 
έχουμε ήδη αποφασίσει, κατά την Συνέλευση των μελών του Δικτύου 
Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης. Πολλοί από εμάς το έχουμε 
ήδη παρουσιάσει και πραγματοποιήσει στους δήμους μας. Παρ’ όλα αυτά 
αποτελούμε μειοψηφία στην Ευρώπη. Και σε αυτήν την περίπτωση, βέβαια, 
εάν πράγματι επιθυμούμε να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός πρέπει να 
εργαστούμε από κοινού.  
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Μπορώ να σας διηγηθώ περιστατικά από την προσωπική μου εμπειρία: στο 
Δημοτικό μας Συμβούλιο έχουμε μία επιτροπή, στην οποία όλες οι γυναίκες 
δημοτικοί σύμβουλοι ανεξαρτήτως κόμματος αναλαμβάνουν να φέρουν από 
κοινού εις πέρας τα θέματα που αφορούν τις γυναίκες. Είμαστε περήφανες 
που έχουμε από κοινού επιβάλει σημαντικά θέματα για το καλό της κοινωνίας 
μας και, μάλιστα, ενάντια στη θέληση των αντρών.  

5. Κοινωνικές παροχές  

Όπως σας εξήγησα και προηγουμένως οι γυναίκες στα γεράματα τα βγάζουν 
πέρα πιο δύσκολα απ’ ότι οι άντρες. Αυτό συμβαίνει διότι ο χρόνος 
ανατροφής των παιδιών δεν συνυπολογίζεται. Πρέπει, συνεπώς, να 
αναμορφώσουμε το φορολογικό και συνταξιοδοτικό μας σύστημα. Αυτό κατά 
βάθος θα ήταν πάρα πολύ εύκολο: εάν εν συνεχεία εφαρμοστεί το “Gender – 
Mainstreaming” (αρχή ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των δύο 
φύλων),. 

Τι μπορείτε να κάνετε, τι μπορούμε εμείς, επιπλέον, να κάνουμε σήμερα 
προκειμένου να επιβάλουμε αυτές τις οδηγίες της ΕΕ;  

Στη Γερμανία εδώ και πολλά χρόνια έχουμε στους δήμους μας εντεταλμένους 
για την προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, με τους οποίους 
έρχονται οι γυναίκες σε επαφή, σε περίπτωση ύπαρξης προβλημάτων. Οι 
εντεταλμένοι, φροντίζουν, επιπλέον, να μην παραμένουν ατιμώρητες τυχόν 
διακρίσεις και προσέχουν, μεταξύ άλλων, η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων να 
βρίσκεται πάντοτε στο προσκήνιο. Επίσης, προσφέρονται προγράμματα για 
μικρά και μεγάλα κορίτσια, για γυναίκες Γερμανίδες και μη, ούτως ώστε να 
μην χάνεται καμία ευκαιρία. Δεν θέλω να ωραιοποιήσω την κατάσταση: σε 
πολλές πόλεις επικρατούσε μέχρι πρότινος η αντίληψη ότι αυτές οι θέσεις 
εντεταλμένων για την προαγωγή της ισότητας, ήταν δυνατόν να μειωθούν. 
Ωστόσο, μετά την τελευταία έκθεση αναφοράς για την ισότητα των δύο φύλων 
παρατηρείται και πάλι έντονη δραστηριότητα. Οι δήμοι και οι γυναίκες 
δημοτικοί σύμβουλοι επανιδρύουν ή αυξάνουν τον αριθμό των θέσεων 
εντεταλμένων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα.  

Αυτό, λοιπόν, πρέπει να αποτελεί για εσάς τον σημαντικότερο πολιτικό στόχο: 
προσπαθήστε να δημιουργήσετε κι εσείς στους δήμους σας τέτοιες θέσεις 
εντεταλμένων για την προαγωγή της ισότητας. Θα παρατηρήσετε ότι όχι μόνο 
θα διευκολύνετε κατά αυτόν τον τρόπο την προσωπική σας εργασία, αλλά 
συγχρόνως θα βοηθήσετε και πολλές γυναίκες στην πόλη σας.  

Και στο τέλος, θα ήθελα να σας παρακαλέσω για κάτι: σκεφτείτε, σας 
παρακαλώ, πολύ: πρωταρχικό μας στόχο πρέπει να αποτελεί η 
εκπροσώπηση των συμφερόντων των γυναικών. Η ζωή τους στην κοινωνία 
μας και στην χώρα μας! Αυτό μπορείτε να το επιτύχετε μόνο εάν εργαστείτε 
από κοινού. Μόνο ενωμένοι είμαστε δυνατοί! Ας το προσπαθήσουμε!  
 
Πηγές:  

1. eurotop / Frauen in Europa- gleichberechtigt ja oder nein (Γυναίκες στην Ευρώπη – 
ισότιμες ναι ή όχι) 

2. Asf Deutschland BMFSFJ, Referat 402 «Chancen und Herausforderung der        
Gleichstellungspolitik» (Ευκαιρίες και Προκλήσεις της πολιτικής για την ισότητα) 


